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Г.Х. Яворська 

ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ЯК МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО- 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ 

 
Поняття професіогенезу починає все більше вико-

ристовуватися сучасними дослідниками професій, пси-
хологами і педагогами. Під професіогенезом розуміють 
розвиток особистості, зміни і перетворення її психоло-
гічної структури, зумовлені засвоєнням і здійсненням 
професійної діяльності. Цей процес особистісного роз-
витку і становлення професіонала від початківця до 
творця є залежним від історичного розвитку системи 
професій як соціального інституту, від існуючих освіт-
ніх систем, від соціально-економічних умов здійснення 
професійної діяльності. Виходячи з цього ми постави-
ли за мету з’ясувати теоретичні засади професіогенезу 
як механізму становлення і розвитку соціально-
професійної зрілості майбутнього працівника міліції. 

Загальною закономірністю професіогенезу є те, 
що всі його лінії (історична, економічна, інформацій-
на, особистісна) охоплюють закономірності розвитку 
особистості як професіонала і вимагають від неї акти-
вності в розвитку і утворенні психологічної структу-
ри, що забезпечуватиме професійну діяльність і осо-
бистісну ідентичність, яка її координуватиме. Індиві-
дуальний професійний розвиток, не зважаючи на від-
мінності в конкретних видах праці, має мету - форму-
вання особистості професіонала як суб’єкта, що пови-
нен самостійно і якісно виконувати професійні функ-
ції з оптимальними психологічними затратами. 

Отже, особистісний професіогенез відбувається 
за двома напрямами: 

1. Формування внутрішніх засобів професійної 
діяльності: спеціальних знань, умінь і навичок, необ-
хідних і достатніх для певної предметної області, роз-
виток таких підструктур особистості, як мотивація 
професійної праці, професійні риси характеру, здат-
ність до професійного спілкування, рефлексія, інтеле-
ктуально-творчі якості, адекватний індивідуальний 
стиль професійної діяльності залежно від психофізіо-
логічних якостей (Є.П. Єрмолаєва, І.С. Кон, П.Л. Со-
рокін); у ході цього формування відбувається посту-
пова структурна перебудова особистості, і зростає її 
автономність при вирішення професійних завдань. 

2. Формування та засвоєння зовнішніх (соціаль-
них) засобів професійної діяльності, що супроводжу-
ється накопиченням певних соціальних регуляторів у 
даному професійному співтоваристві; освоєння соціа-
льного простору професії, відповідних матеріалів та 
інформаційних засобів професійної діяльності 
(Є.П.Єрмолаєва). 

Ці два напрямки професіогенезу співвідносяться 
з формуванням внутрішньої і зовнішньої професійної 
ідентичності [Є.П. Єрмолаєва]. 

В сучасних соціально-економічних умовах пере-
осмислюється саме поняття професіоналізму. В умо-
вах планової економіки професіоналами вважали спе-
ціалістів, що мали відповідну кваліфікацію. В умовах 
ринкової економіки професіонал - це кваліфікований 
спеціаліст, що разом з цим володіє умінням перемага-
ти у вільній конкурентній боротьбі за оплачуване ро-
боче місце. 

Отже, професіонал, на наш погляд, - це соціально 
компетентна, психологічно зріла особистість, що від-
значається високою професійною майстерністю, яка 
визначає її спосіб життя, особливий професійно оріє-
нтований, відповідальний світогляд і почуття приєд-
нання до професійної спільноти. 

Таким чином професіоналізм як результат про-
фесіогенезу - це інтегративна характеристика профе-

сійно зрілої особистості як суб'єкта діяльності, спіл-
кування, праці. Професійна зрілість включає: 

1. Соціальну зрілість (володіння правовими нор-
мами, засобами спільної професійної діяльності і 
співробітництва, прийнятими в суспільстві прийо-
мами професійного спілкування тощо). 

2. Особистісну зрілість (володіння засобами са-
мовираження і саморозвитку, засобами протидії про-
фесійним деформаціям особистості). 

3. Діяльнісну зрілість (володіння на високому рі-
вні професійною діяльністю, засобами самореалізації 
і саморозвитку особистості в межах професії, здат-
ність до творчих проявів своєї індивідуальності) 
(Є.П.Єрмолаєва). 

Професійна ідентичність складається тільки на до-
статньо високих рівнях оволодіння професією і є резуль-
татом узгодження особистістю складних колізій як осо-
бистісного, так і професійного розвитку: усвідомлення 
предмета й умов діяльності (розуміння суті самої профе-
сії, її законів), навколишнього соціального і професійно-
го світу, а також себе як професіонала. Професійна іден-
тичність завершується формуванням індивідуалізованої 
теорії професійної поведінки, що обумовлює стереотипи 
поведінки в типових ситуаціях, творчі рішення в непе-
редбачуваних обставинах, шляхи самореалізації особис-
тості в контексті життєвого і професійного шляху. У 
структурі професійної ідентичності взаємодіють образ 
ідеального професіонала і сам як професіонал. 

Тільки особистісне проникнення у професію за-
безпечує розвиток майстерності і піднесення до профе-
сійних вершин. Професійна діяльність без особистісно-
го опосередкування в дійсності призводить до виконан-
ня стандартного набору функцій, що руйнуються при 
зіткненні з не передбачуваними життєвими та соціаль-
ними обставинами. Тільки особистісна професійна іден-
тичність дозволяє особі орієнтуватися на ринку праці і 
правильно оцінювати свої шанси, індивідуально точно 
співставляти стратегії пошуку професійної освіти, ро-
боти зі своєю особистою цінністю як професіонала. 

Професіонал – це особистість, що володіє нор-
мами професії як у мотиваційному, так і в інструме-
нтальному планах, результативно і успішно, з висо-
кою продуктивністю та якістю здійснює свою трудо-
ву діяльність, відзначається розвинутими професій-
ними перспективами, самостійно будує сценарій 
свого професійного життя, розвиває свою особис-
тість та індивідуальність засобами професії, проти-
стоїть зовнішнім перешкодам, збагачує досвід про-
фесії оригінальним творчим внеском, сприяє підви-
щенню престижу своєї професії в суспільстві й сус-
пільного інтересу до неї. 

Отже можна виділити дві групи професій, відпо-
відно до ролі саме особистості у здійсненні професій-
ної діяльності: 

а) професії, в яких домінують вузькоспеціалізо-
вані знання, уміння, навички, а вплив особистісних 
якостей на результат праці мінімальний; людина до-
сягає професійної (інструментальної) майстерності 
незалежно від зрілості особистості і всеодно може 
вважатися професіоналом; 

б) професії типу “людина – людина”, в яких осо-
бистісна зрілість є головною і неодмінною умовою 
успішного професійного становлення. 

Таким чином, є професіоналізація, що не стосу-
ється особистісного розвитку, а є й така професіоналі-
зація, що значно впливає на розвиток особистості. 
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Водночас, характер професійного розвитку за-
знає впливу з боку особистості: зріла особистість 
спрямовує свої професійні орієнтації в тому напрям-
ку, в якому буде можливий поступальний розвиток 
особистості (а не тільки професійний успіх або адап-
тація до соціуму). Зріла особистість може не тільки 
запропонувати новий тип професіонала, а й відстою-
вати його, що є запорукою досягнення особистістю 
вищого рівня професіоналізму. 

Професійні успіхи можуть призвести до станов-
лення професійної функціонально автономної моти-
вації, яка виявляється в тому, що професіонали пос-
тійно працюють і підвищують якість виконання дія-
льності, хоча їхні зусилля не призводять до збільшен-
ня прибутків чи отримання винагороди. Професійно 
автономна мотивація забезпечує постійність прагнень 
людини досягати більш високого рівня зрілості й осо-
бистісного росту. В життєписах видатних професіо-
налів часто мова йде про те, що вони продовжували 
свою діяльність, хоча їхні наукові чи творчі зусилля, 
душевний жар, праця не були винагородженні.  

Відображення у професійному виборі особистості 
її психологічної структури сприяє успішному оволо-
дінню професією. Ряд професій на самому початку ви-
магають певних психологічних властивостей, на основі 
яких відбувається підбір до певних професійних груп 
(правоохоронцю фізична та психічна врівноваженість, 
педагогу потрібна комунікативна обдарованість, ліка-
рю - психологічна врівноваженість, актору - емоцій-
ність тощо) (Е.А. Климов, І.С. Кон, П.Л. Сорокін, Б.А. 
Федорішин, В.Д. Шадріков). Люди, при невідповіднос-
ті особистісних властивостей до вимог професії, погано 
справляються з обов'язками, сприймають свою профе-
сію як муку, страждають від неї. 

Ряд професій (лікар, юрист) ставить високі етичні 
вимоги до поведінки, вимагає збереження професій-
них, службових таємниць, особливо від працівників 
органів внутрішніх справ (таємниця слідства, клієнта, 
лікарська таємниця, таємниця сповіді, таємниця ко-
мерційної чи дипломатичної угоди), що зумовлює 
відповідне ставлення до представників професійних 
груп, очікування нормативного професійного стилю. 

Отже, професійний і особистісний розвиток, не 
зважаючи на їхню взаємообумовленість, необхідно 
розрізняти. У професійному розвитку виявляються: 
внутрішнє середовище особистості, її активність, пот-
реби самореалізації. Вибір і розвиток професійної 
діяльності - це реалізація певної особистісно визначе-
ної стратегії життєвого сценарію. Високий і масштаб-
ний процес професійного розвитку, можливий тільки 
за умови розвитку особистості, що здатна розпізнати 
стан наявного розвитку своїх властивостей, досягти 
усвідомлення необхідності змін і перетворень свого 
внутрішнього світу, здатна на пошук нових можливо-
стей самоздійснення у праці. Але по своїй суті профе-
сійний розвиток охоплює перш за все такі особистісні 
структури, що становлять психологічну основу засво-
єння і оволодіння різних видів діяльності та є суттє-
вими для професійного успіху. Таким чином, профе-
сійний і особистісний розвиток можуть взаємно під-
порядковуватися і взаємно посилювати один одного. 

Особистість може використовувати професію для 
своїх цілей, “підкорити професію” своїй особистості, 
щоб досягти певного способу життя, матеріального 
благополуччя. В такому випадку особистість утвер-
джує себе над професією, виступає сама головною цін-
ністю, дорожить собою як цінністю і не дорожить про-
фесією, а розглядає її як виконання алгоритмів певних 
професійних завдань, як відповідне виконання профе-
сійної ролі, що особистість не зачіпає. Іншим життєвим 
випадком є підняття професії як найважливішої цінно-
сті, в ім'я якої розгортається і відбувається утверджен-

ня своєї особистості в професії, вибудовується і фор-
мується особистість — “доростання особистості до 
професіонала”. Динамізм між двома лініями розвитку 
зумовлений невідповідністю структури діючого осо-
бистісного “Я” ідеальному професійному “Я”. 

Найбільш сприятливим для обох процесів є від-
повідність професійного і особистісного розвитку, 
коли досягнення професійних вершин є одночасно і 
вершиною розквіту особистості. Враховуючи те, що в 
розвитку особистості є незалежні і динамічні лінії 
розвитку її інтелектуальної, мотиваційної, емоційної і 
поведінкової сфер, розгляд цих можливих ліній осо-
бистісного професіогенезу повинен бути уточнений 
стосовно таких позицій: особистість над професією, 
особистість із професією, особистість без професії. 

У цьому відношенні можуть бути зіставлені різні 
життєві колізії. Особливий випадок професійного ро-
звитку — “усічення особистості”, коли людина вико-
ристовує свої індивідуальні особливості, що дають їй 
можливість вибудувати тільки ті моделі професійної 
поведінки, що ведуть до соціальних досягнень, соціа-
льне адаптивної поведінки. З другого боку, цінність 
особистісного розвитку може бути реалізована і поза 
професійним розвитком; лозунгом даної життєвої ко-
лізії є “не важливо ким бути, важливо яким бути”. Як 
видно, типізувати всі можливі співвідношення особи-
стісного та професійного розвитку непросто. 

У професіогенезі можна виділити такі етапи: ви-
бір професії, професійне самовизначення, стадія осві-
ти і підготовки, адаптація до професійної діяльності, 
професіоналізація, досягнення високої продуктивнос-
ті, професійна самореалізація. 

Професійному розвитку властива певна особисті-
сна динаміка, яка поки що досліджена лише фрагмен-
тарно (В. В. Рибалка). 

Окреслимо закономірності особистісного і про-
фесійного онтогенезу . Почнемо з початку розгортан-
ня професійної діяльності. Як відомо, різні дослідни-
ки визначають межі дорослості неоднаково. Врахо-
вуючи ці існуючі розбіжності у визначенні меж віко-
вих періодів різними дослідниками, ми опишемо пе-
ріод від 17 до 22 років. Вибраний нами період обумо-
влений вибором професії, а вибір професії є вихідною 
точкою професіогенезу, головною подією його старту 
професіогенезу. Вибір професії визначається певними 
тенденціями особистості, рисами й задатками. Як 
правило, це життєве завдання вирішується в підлітко-
вому і юнацькому віці (до початку дорослого життя). 
У виборі професії акумулюється весь досвід особис-
тості з пройдених етапів психічного розвитку. 

Особистість, навіть якщо вона має обмежену кіль-
кість життєвих планів, будує деякі перспективи щодо 
майбутнього, і однією з таких життєвих перспектив є 
професія. Це одне з тих життєвих рішень, що взагалі 
дає зрозуміти, яке значення має для людини її власне 
життя. Ця перша серйозна актуалізація творчої сили 
розвитку дуже глибоко і тонко описана в літературі 
(Є.А. Климов, Г.С. Костюк, П.Л. Сорокін, Е. Ериксон). 

Для великої кількості людей стан вибору є дуже 
складним. Особистість, що не змогла зробити профе-
сійного вибору, вибору освіти і кар’єри, відчуває себе 
втраченою, нікому непотрібною, перебуває в душев-
ному розладі. Професійний вибір - це одночасно са-
мовизначення і в інших сферах життєдіяльності в 
конкретній культурно-історичній ситуації. Важливим 
аспектом цього вибору є необхідність урахування ро-
звитку своєї особистості, усіх його аспектів, адже за 
вибір, зроблений підлітком, буде нести відповідаль-
ність вже зріла людина (інша особистість).  

При виборі життєвого професійного сценарію осо-
бистість з’ясовує життєвий сенс і етичне призначення 
професії, шукає і відкриває аргументи, що виправдову-
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ють свою життєву долю, з’ясовує, які базові цінності та 
прагнення вона реалізує, як сприймають цей життєвий 
сценарій інші, які можливості досягнення вищих благ, 
щастя, задоволення життям буде досягнуто.  

Практичним утіленням розуміння труднощів да-
ного періоду є існуючий у більшості суспільств так 
званий психосоціальний мораторій, тобто відкладення 
на певний термін необхідності прийняття дорослих 
ролей. Термін увів Е. Еріксон для позначення інтерва-
лу між підлітковим віком і дорослістю, що відводить-
ся для освіти, пошуків і випробування соціальних та 
професійних ролей. 

До 20 років, - початку зрілості, - завершується 
статеве дозрівання, розгортаються і диференціюються 
розумові здібності, інтереси, індивідуальні особливо-
сті особистості. Особистість на цей момент відзнача-
ється власним світоглядом, життєвою позицією, має 
цілісний образ “Я”, певно визначені професійні намі-
ри і є готовою до саморозвитку (Г.С Костюк). Основ-
не життєве призначення цього періоду — самовизна-
чення, пошук свого місця в житті (Н.Г. Ничкало). 

Цей період уповні спрямований на професійну 
освіту, “основною метою якої є загальний і профе-
сійний розвиток особистості, становлення її профе-
сійної культури” [1:111]. Саме в цей період профе-
сійна діяльність виступає як така, що веде за собою 
психічний розвиток і розвиток особистості .За дани-
ми Є.О. Климова, входження в доросле життя є пси-
хологічно нелегким.  

Професійна діяльність, отримання практичного 
професійного досвіду виступають як сенсибілізуючий 
фактор розвитку особистості та її психічних функцій, 
тому що виникає нове навантаження на психічні функ-
ції при нових мотиваційних умовах. Завдяки цьому 
відбувається прорив у розвитку психічних функцій 
(Б.Г. Ананьєв, Р.М. Грабовська). Завдяки професійній 
праці відбувається спеціалізація окремих психічних 
функцій щодо певних операцій діяльності, наприклад, 
розвивається окомір під час занять з вогневої підготов-
ки у майбутніх правників, довільна увага, пам’ять, ви-
никає інтегрованість системи інтелекту тощо 
(Б.Г.Ананьєв, Р.М. Грабовська). 

В цілому ж, динаміка професійного становлення 
особистості проходить три стадії: адаптації, становлен-

ня та стагнації. У межах дослідження соціально-
професійної зрілості працівників міліції цю динаміку 
можна пов’язати з етапом їх професійної підготовки у 
вищому навчальному закладі системи МВС (адапта-
ція); пристосування до умов професії на робочому міс-
ці в райвідділі (становлення); досягнення найвищих 
результатів у професійній діяльності (акме) і поступове 
втрачання професіоналізму (стагнація). 

Досягнення яскравого професійного акме, як свід-
чать дослідження, стає можливим завдяки таким особ-
ливостям пізнавальної сфери особистості, як активне 
відображення дійсності і здатність добре орієнтуватися 
в ній (реалістичне сприймання). Професіонали такого 
типу зберігають рідкісне уміння одночасно занурюва-
тися в потік життя і бути поза ним, не в’язнути у влас-
них переживаннях, а зрозумівши їх причини, підніма-
тися над ними. У своїй праці вони демонструють здат-
ність знаходити відповідні до найскладніших ситуацій 
рішення і здійснювати їх. У сфері ж спілкування про-
фесіоналу в стані розквіту властива тенденція встанов-
лення доброзичливих відносин як в умовах професій-
ної праці, так і поза нею, тенденція утримувати адеква-
тний статус як у великому, так і в малому соціумі. Це 
ще раз підкреслює, що високий професіоналізм вима-
гає високої моральної зрілості особистості, яка відзна-
чається відкритістю, чесністю, безпосередністю у вчи-
нках і словах (А.А. Бодальов). 

Особистісно-орієнтований підхід ставить нові за-
вдання при вивченні проблеми професійного розвитку 
особистості майбутнього працівника органів внутріш-
ніх справ, а це, у свою чергу, вимагає від нас подаль-
шого визначення змісту процесу професійного розвит-
ку і розробки відповідних концептуальних моделей 
професійного розвитку; прийняття до уваги динамічнос-
ті процесу професійного розвитку і охоплення всього 
неперервного процесу професійного розвитку особис-
тості від моменту вступу до вищого навчального закладу 
закритого типу через стадію самостійного і свідомого 
вибору професії (місця служби) до творчої самореаліза-
ції особистості в процесі стажування та служби; аналізу 
соціальних умов професійної підготовки та здійснення 
професійної діяльності у правоохоронних органах. 
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РЕЗЮМЕ 
Автор статьи рассматривает профессиогенез как 

механизм становления и развития социально-
профессиональной зрелости будущих сотрудников 

милиции, раскрывает направления развития профес-
сиогенеза, его этапы с учетом особенностей юноше-
ского возраста. 
 

SUMMARY 
The author considers professiogenesis a mecha-

nism of formation and development of social and pro-
fessional maturity of future militia employees; de-

scribes the directions and stages of professiogenesis 
development considering peculiarities of youth age. 
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